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1. Efetuando login 

A interface de usuário é acessada através do link: 

http://www.atendimentoacademico.unifesp.br/otrs/customer.pl 

Por meio deste link, será exibida uma tela onde o usuário deverá inserir o seu login e 

senha de intranet e clicar no botão “Entrar”. 

 

 

2. Tela Principal 

A tela principal apresenta o Menu com as opções “Chamados” e “FAQ”, assim como a 

opção para configurações preferenciais e os chamados pertencentes ao usuário.  

 

 

2.1 Preferências 

São configurações para visualização da tela do usuário. Poderão ser alterados o idioma, o 

número de chamados exibidos e o intervalo para a atualização de informações na tela. 

Esta última será interessante caso o usuário tenha muitos chamados em atendimento. 
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3. Chamados 

O menu “Chamados” disponibiliza as opções de “Novo Chamado”, “Meus Chamados” e 

“Procurar”.  A Procura dos chamados dá-se por filtros. A opção “Meus Chamados” 

direciona para a mesma funcionalidade da tela principal, onde são listados os chamados 

(Todos/Abertos/Fechados) do usuário. 

3.1 Novo Chamado 

A tela abaixo permite a abertura de um novo chamado. O campo “Para” destina o chamado 

para o local de atendimento, o erro nessa informação impossibilita sua recepção. Todos os 

campos são obrigatórios. 
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3.2 Apoio Pedagógico 

O usuário deve se atentar ao chamado endereçado ao Apoio Pedagógico, pois, 

obrigatoriamente, deverá ser selecionado um dos serviços disponibilizados no campo 

“Serviços Guarulhos” referente ao mesmo destinatário, conforme imagem abaixo. Os 

serviços endereçados ao destinatário errado entrarão em fila de atendimento errada. 
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3.3 Secretaria Acadêmica 

O usuário deve se atentar ao chamado endereçado à Secretaria Acadêmica do Campus 

Guarulhos, pois, obrigatoriamente, deverá ser selecionado um dos serviços 

disponibilizados no campo “Serviços Guarulhos” referente ao mesmo destinatário, 

conforme imagem abaixo. Os serviços endereçados ao destinatário errado entrarão em fila 

de atendimento errada. 
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3.4 Curso de Graduação 

Outro ponto a ser observado é o Curso de Graduação que deve ser corretamente 
selecionado para que o chamado seja mais rapidamente atendido. 

 

 

3.5 Chamados Pendentes 

Chamados pendentes são os enviados com esse estado pelos atendentes aos usuários 
solicitantes pela necessidade de informação ou comunicado de algo. O chamado ficará 
aguardando a resposta do usuário e, nesse intervalo, não ficará visível para os atendentes.  
Portanto, é obrigatória a resposta do usuário em seu chamado para que as providências na 
solução do mesmo sejam efetuadas. 

 

3.6 Interação 

Todas as interações dos chamados deverão ser feitas via OTRS. Quando o chamado é 
fechado, o OTRS envia um e-mail comunicando esta ação para o usuário solicitante, neste 
caso, a resposta não deverá ser feita, pois trata-se de uma mensagem automática. 

O chamado fechado poderá ser reaberto pelo usuário solicitante a qualquer momento. 


